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Styrets årsberetning 
 

2019 
 
Bedriften 
Salten Brann IKS har delegert ansvar for brannvern jfr brannloven for kommunene; Beiarn, 
Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy. Selskapet har 
hovedkontor i Bodø kommune. Selskapet har også ansvaret for nødmeldetjenesten for brann i 
Politidistrikt Nordland basert på delegert vedtak fra vertskommunen Bodø, jfr. Oppdragsbrev 
fra DSB i 2016. 
 
Redegjørelse for årsregnskapet og resultatdisponering 
Resultatregnskapet for 2019 viser et regnskapsmessig merforbruk på kr 1 909 461,-. Selskapet 
hadde for budsjettåret 2019 en nominell reduksjon i eierfinansiering tilsvarende 4,9% i 2018 
kroner. Regnskapsmessig merforbruk kommer i all hovedsak som følge av vesentlig økte 
kostnader for vakttillegg for beredskapspersonell da det er avdekket en budsjettmessig 
feilkalkulasjon for beregning av vakttillegg. I tillegg er det registrert betydelig økte kostnader 
for AFP for 2019 i aldersgruppen 62-64 år hvor selskapet belastes hele kostnaden. Det er også 
avvik hva gjelder forventede inntekter på salg av kurs for beredskap, men samtidig er 
innkreving av avgift ifm unødig utrykning økt fra 300 000,- (2018) til 1 400 000,- (2019) iht 
budsjett. Selskapet gjennomførte i september og november budsjettjusteringer for å finansiere 
3 viktige prosjekter ved hjelp av fondsmidler på tilsammen 1 500 000,-. Disse fondsmidlene 
er brukt i sin helhet for å finansiere deler av årets drift. Det ble for 2019 planlagt å benytte 
790 000,- av disposisjonsfondet til å finansiere driften for 2019. På tross av dette utgjør årets 
resultat et overforbruk på 1 909 461,- som selskapet dekker inn gjennom å belaste driftsfond – 
premieavvik, som er et ubundet driftsfond som er bygget opp av tidligere års mindreforbruk i 
perioden 2011 til 2015. Saldo før belastning er 12 246 706,-. 
 
Investeringsregnskapet viser en investering for 2019 på kr 9 531 774,- mens budsjett var på kr 
8 165 000,-. Av dette skulle 970 000 belastes fond. Bakgrunnen for differansen er hoved-
sakelig forsinket prosess på investeringer og leveranse av framskutt enhet (liten brannbil) fra 
2018 til 2019 tilsvarende 1 800 000,-. Pr 31.12.19 har selskapet lån på 16 999 850,-. 
Låneopptak for investeringer for 2019 ble først gjennomført i 2020 grunnet forsinkede 
leveranser fra leverandør og tilsvarer 7 195 000,-. Vedtatt samlet låneramme er kr 25 mill. Pr 
februar 2020 har selskapet 2 lån i KLP Kommunekreditt. Et rammelån på kr. 25 mill. med 
flytende rente over 38 år. Et ordinært lån på kr. 7,2 mill. Med flytende rente over 15 år. Disse 
to lånene skal refinansieres før sommeren 2020. 
 
Resultatregnskapet viser kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon på kr 9 740 871,-. 
Denne kostnaden er budsjettert og kommer hovedsakelig som følge av at Salten Brann 
fakturerer alle kunder som har direktekobling av brannalarm til 110-sentralen. En betydelig 
del av disse inntektene tilbakeføres til det brannvesenet hvor det direktekoblede bygget har sin 
adresse. 110-Nødsnetralen har økte sin bruttoinntjening for direktekoblede brannalarmer fra 
9 700 000,- i 2018 til 14 900 000,- i 2019 som følge av prisøkninger og økt salg. 
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Internkontroll 
Styret vurderer at det er et potensial for ytterligere forbedring av området innen økonomisk 
kontroll ved drift og anskaffelser. Slikt ansvar er i dag i all hovedsak fordelt på øverste ledelse 
og avdelingsledelse som har begrensede ressurser til rådighet. Styret vil utrede behovet for en 
stilling som økonomikontroller med hovedarbeidsoppgaver innen selskapets budsjettering, 
regnskapsoppfølging, anskaffelser og økonomiske internkontroll. 
 
Det fremlagte resultat- og balanseregnskapet gir sammen med årsberetningen etter styrets 
oppfatning et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2019 og den økonomiske stillingen ved 
årsskiftet. Styret er derimot ikke tilfreds med resultat for 2019. Selskapet jobber med 
revidering av Brann-ROS grunnlaget som på sikt skal virke avklarende på de økonomiske 
rammene fra eierkommunene. Det er ikke registrert forhold etter regnskapsårets utgang som 
kan ha betydning for selskapets resultat og stilling pr utgang 2019. 
 
Arbeidsmiljø 
Styret mener at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende.  I 2019 har selskapet hatt stort 
fokus på arbeidsmiljø, kulturbygging og trivsel i bedriften og samlet sykefraværet i selskapet 
har vært på 4,7 %, men hvorav korttidsfraværet har vært på 1,3 %. Sykefraværet er fortsatt 
lavere enn de nasjonale målsettinger på 5,6 %. Alle medarbeidere er tilknyttet bedriftshelse-
tjeneste og gjennomfører regelmessig helseundersøkelse. 
 
Det er fortsatt store byggetekniske utfordringer vedrørende lokalene for brannstasjonene for 
Fauske sentrum, Halsa, Engavågen i Meløy og Helligvær i Bodø. For Helligvær i Bodø 
kommune er det pågående prosess for etablering av ny stasjon, det samme gjelder for Fauske 
sentrum. 
 
Ytre miljø 
Salten Brann IKS påvirker det ytre miljø gjennom øvelser og bruk av innsatsmateriell. 
Overgang til moderne materiell reduserer energiforbruk og utslipp til luft. Etablert øvingsfelt 
gir større kontroll med utslipp til luft og oppsamling av vann og skum ved øvelser. For 
innkjøp av nye bilder er vurderes og vektlegges ytre påvirkning av miljø gjennom alternative 
energikilder og utslippsnivåer. 
 
Likestilling 
I styret er 3 av 4 eiervalgte medlemmer kvinner, mens 2 av 3 varamedlemmer er menn. Dette 
samsvarer ikke med nasjonale bestemmelser. Styret henstiller til valgkomiteen om å ivareta 
krav om kjønnsbalanse i styret. I selskapet er det ansatt 378 menn og 28 kvinner, noe som 
tilsvarer en kvinneandel på 7 %. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral. 
Salten Brann IKS har en kontinuerlig ambisjon om å øke kvinneandelen i selskapet. 
 
Fortsatt drift. 
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift av selskapet er til stede ved avleggelse av 
årsregnskapet. 
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